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Introduc�e

De teamindelingen voor het nieuwe seizoen zijn rond, de
leiders en trainers zijn aangesteld en de trainings�jden zijn
bekend. Het seizoen kan starten, maar wat staat je allemaal te
wachten als trainer?

Voor de doorgewinterde trainers bij VCR is het waarschijnlijk
gesneden koek, maar als nieuwe trainer is het zoeken naar de
juiste weg. Met deze hand-out willen we daarom een handvat
bieden voor trainers bij VCR.

Hierin vind je informa�e over de communica�e rondom
trainingen, oefenstof voor de verschillende trainingsvormen
en het te gebruiken materiaal voor de trainingen.

Voor meer info kun je terecht bij het VCR Jeugdbestuur: Klik hier >
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https://www.voetbalclubrinsumageest.nl/200/jeugdbestuur/


Oefenstof
Iedere trainer hee� zijn of haar eigen manier om oefeningen te bedenken voor een training.
Een handige tool voor het opze�en van trainingen is de Rinus-app. Deze app is te
downloaden in de App store (Apple) en in Google Play (Android).

Hierin staan vele oefeningen per lee�ijdscategorie die kunnen worden gebruikt voor
trainingen. Daarnaast kun je ook volledige trainingsschema’s opstellen en bepalen waarop jij
je wilt focussen voor de komende periode.

Mocht je behoe�e hebben om een jeugdtrainerscursus te volgen, of zou je graag begeleiding
willen krijgen van een meer ervaren trainer, neem dan gerust contact op met het
jeugdbestuur. Wellicht kunnen wij ervoor zorgen dat bepaalde cursussen of clinics op de club
worden gehouden. Voor meer info kun je terecht bij het VCR Jeugdbestuur

Uitleg KNVB Rinus app (Youtube): Klik hier >
VCR Jeugdbestuur: Klik hier >

Communica�e
Aan het begin van het seizoen is het handig om een WhatsApp groep aan te maken met de
leider(s), trainer(s), spelers en/of eventuele ouders van het team. Hierin kan gemakkelijk
gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. Voor het afmelden voor trainingen is het
aanbevolen om aan het begin van het seizoen duidelijke regels op te stellen.
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https://www.youtube.com/watch?v=3cct1lqW4wc
https://www.voetbalclubrinsumageest.nl/200/jeugdbestuur/


Materiaal

Om toegang te krijgen tot het ballenhok en het materiaalhok heb je een sleutel nodig. Deze
sleutel kun je verkrijgen via onze bestuurslid materiaal-/terreinbeheer. Tevens kun je via
deze persoon hesjes krijgen voor de trainingen. Contactgegevens kun je vinden via de
onderstaande link.

In het ballenhok vind je een rek met ballen. Ieder team hee� zijn eigen ballenrek. Sleutels
van het ballenrek kun je vinden in de sleutelkast bij de bestuurskamer. Voor de training van
start gaat, zorg ervoor dat de ballen goed zijn opgepompt. Hiervoor kun je de ballenpomp
gebruiken in het ballenhok.

Trainingsmateriaal en de schakelaar voor de verlich�ng van het trainingsveld kun je vinden in
het rechter hok onder de tribune. Mocht je behoe�e hebben aan bepaalde materialen,
neem dan contact op met het jeugdbestuurslid materiaal-/terreinbeheer. Contactgegevens
kun je vinden via de link onderaan de pagina.
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Voor meer info kun je terecht bij het VCR Jeugdbestuur: Klik hier >

https://www.voetbalclubrinsumageest.nl/200/jeugdbestuur/

